
 

 'סדנה לכיתה ט -לקראת בחירת מגמות 

 !סדנה שעוזרת לעשות סדר בראש

יש אפשרות לסדנה או הופעה, יש אפשרות לתרגילים או סימולציות, אפשר הכנה "

אפשר מונולוגים של מתלבטים ואפשר קטע פתיחה  ,למורים או ישירות לתלמידים

 "?על כל היועצים. מה בחרתם

מבולבלים? מצוין. על זה הפעילות, על הרגע המלחיץ הזה שהולך ומתקרב לכל תלמיד 

מפגש 'הורים תלמידים מורים' עובד מצוין. כמעט כל השותפים להחלטות .ותלמידה

הם מרכיבים חשובים לכל  –שות מבוכה, הסכמות, שיתוף תחו.נמצאים במקום אחד

עולים מתנדבים )תלמידים והורים( ועוברים ,המשתתפים. בלי לחץ ולא בכוח. בדרך שלנו

את כמות הרעשים שיש לנוער ,סדרת תרגילים מצחיקים כדי להציג את ההתלבטויות

את היתרונות והחסרונות .בראש. אבל גם את הכלים האישיים שיש לכל אחד ואחת מהם

 .עצות ואת האחריות בבחירה. כל זה בצורה משתפת ומעוררת הזדהותבהתיי

 :בקיצור, עם מה יצאו התלמידים מהסדנה

 .ות שלי חייבות לשרת את עולם הרצונות והצרכים שליההחלט .1
 

 .כשאני בוחר מגמה, חשוב למצוא שילוב בין משהו שאני אוהב למשהו שאני טוב בו .2
 

 שנים?  3שאל את עצמך, האם זה באמת השיעור אליו אשמח להיכנס במשך  .3
 ...אם לא שואלים, לא יודעים

 
כדי לקבל החלטה טובה, עליי להשתיק את 'הרעשים' מסביב, לקחת לעצמי שעה של  .4

 .חשיבה, לישון על זה לילה
 

הזמן להחליט מה אתה בחירת מגמה וכניסה לתיכון פותחת פתח להתחלה חדשה. זה  .5
  .תך ומה תרצה להשאיר מאחוררוצה להביא א

  

 

 

http://dtheatro.layerbrandingltd.com/wp-content/uploads/2019/11/Untitled-1_0000_photo-of-person-wearing-sneakers-2724231.jpg
http://dtheatro.layerbrandingltd.com/wp-content/uploads/2019/11/Untitled-1_0000_photo-of-person-wearing-sneakers-2724231.jpg


 

 :פרטים טכניים שאולי יעניינו אותך

 למי מיועדת הסדנה  
 לאי חט"ב ותיכוןיג

 האיך בנויה סדנ 
רגיל מגיע דיון הסדנה בנויה ממשחקי תאטרון, תרגילי אלתור וסימולציות. אחרי כל ת

 .קצר אותו מנחים השחקנים
  עקרונות 4כל הסדנאות שלנו מתבססות על: 

 .תרגילים , אימפרוביזציות סימולציות ומשחקים הלקוחים מעולם התאטרון. 1
 זה חייב להיות מצחיק -הומור . 2
 .לפעמים כל הכתה ולפעמים ניקח מתנדבים מהקהל. 3
כל זה דרך  -המומחיות שלנו היא לקחת תחום תוכן לדבר עליו,לנתח, להדגים, לשקף -תחום תוכן . 4

 .תאטרון
 כמה זמן אורכת סדנה 

 שיעורים רצופים( 2סדנה בסיסית אורכת שעה וחצי )
 כמה משתתפים בסדנה 

 .)כתה אורגנית( תלמידים  10-35
 

  אמצעים טכניים נצטרך לטובת הסדנהאילו 
 חלל מואר-
 .כיסאות לכל משתתפים המסודרים בחצי מעגל-
 .( פופים וכו ת,לא ניתן לקיים את הסדנה בישיבה סביב שולחנות או בישיבה נמוכה )מחצל-
 .אין צורך במקרן או כל אמצעי טכנולוגי אחר-
 

 רצוי  מחנכת  ,חובה – נוכחות מורה בסדנה. 
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